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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ود رد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهباستاندا تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 جباريا استانداردهاي اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور

ظور فراهم نمودن امكانات بمن نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل –

رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت 

ع ياز مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توز

 رويجت – مختلف كاالهاي ترابري و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –كنندگان و مصرف كنندگان 

 اظهارنظر و مشخصات اعالم مربوط، استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم

 اي الزم(.ه گواهينامه صدور و اي مقايسه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني 

 و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت  اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع

 مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي جورابهاي مخلوط , آكريليك پلي آميد كه بوسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده و در  

قانون  3ماده  1مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند  74/8/13و چهارمين كميته ملي استاندارد صنايع نساجي مورخ پنجاه 

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر  1371اصالحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

نگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم ميگردد . براي حفظ همگامي و هماه

مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

راي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين ب

تجديد نظر آنها استفاده نمود . در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه 

ود . لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد ش

 موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد تهيه گرديده است .

  

  

 ويژگيهاي جورابهاي مخلوط آكريليك پلي آميد) مردانه ـ زنانه ـ بچگانه (

 هدف  -1 

بسته بندي , نمونه برداري و روشهاي آزمون گيري , نشانه گذاري و هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , اندازه -1-1 

 جورابهاي ساق كوتاه مخلوط آكريليك پلي آميد ) مردانه ـ زنانه ـ بچگانه ( ميباشد . 

 دامنه كاربرد -2 

 گردد . اين استاندارد شامل جورابهاي ساق كوتاه كه در بافت آنها از نخ آكريليك و نخ پلي آميد استرچ استفاده مي -2-1 

اين استاندارد در مورد جورابهايي كه تمام عمليات تكميل و رنگرزي روي آن انجام گرفته و آماده عرضه به بازار است  , قابل  -2-2 

 اجرا ميباشد . 

 هاي مربوط به عمليات رنگرزي و نوع تكميل مشابه آن گفتگو نميشود .در اين استاندارد از ويژگي -2-3 

 تعاريف و اصطالحات  -3 

 استاندارد اصطالحات و تعاريف زير بكار ميرود .در اين  



اي از كاال گفته ميشود كه همجنس , همنوع , هموزن , هم طرح و نقشه , داراي ابعاد يكسان بهر ) پارتي (  ـ به محموله -3-1 

 بوده و نمره , تاب و جنس نخهاي مصرفي مشابه باشد . ) داراي خواص فيزيكي و شيميائي مشابه باشد( 

رطوبت بازيافتي در شرايط استاندارد عبارت است از مقدار رطوبتي كه نمونه در شرايط استاندارد ) طبق استاندارد ملي ايران  -3-2 

 ( دارا ميباشد . 948بشماره 

( ـ قسمت باالي جوراب كه قسمت كاهش يافته پهناي ساق ميباشد . در بافت لبه آن كش بكار رفته 1در شكل  ABلبه ) -3-3 

 .  است

 ( ـ عبارتست از فاصله زير پاشنه تا باالي لبه جوراب . 1در شكل  ACطول ساق ) -3-4 

 

 ( ـ عبارتست از فاصله پشت پا تا نوك پنجه 1در شكل  DEطول كف ) -3-5 

 ( ـ عبارتست از پهناي كف 1در شكل  MNعرض كف ) -3-6 

 ( ـ عبارتست از پهناي ساق 1در شكل  KLعرض ساق ) -3-7 

 ها ويژگي -4 

مكانيكي و شيميائي بايستي طبق  ثبات رنگ ـ درجه تغيير رنگ و لكه گذاري جوراب در برابر عوامل مختلف طبيعي , -4-1 

 ( باشد .1جدول شماره )



 

 (1جدول شماره )

ت و ده , طرح بافويژگي بافت ـ نوع بافت جوراب , كشباف پودي ميباشد و جوراب از نظر بافت بايستي كامال يكنواخت بو -4-2 

 رنگ دو لنگه با يكديگر تطابق داشته باشد . 

و  928ويژگي نخ ـ ويژگي نخ پلي آميد استرچ مورد مصرف در بافت جوراب بايستي طبق استاندارد ملي ايران بشماره  -4-3 

 باشد .  2164ويژگي نخ آكريليك طبق استاندارد ملي ايران بشماره 

كش جورابها بايستي لبه داشته باشد و در بافت لبه , كش با رنگ مناسب بكار رفته باشد . نخ ويژگي لبه جوراب ـ كليه -4-4 

درجه سلسيوس مقاوم باشد . حداقل رديف كشهاي مصرفي در هر  40مصرفي بايستي در مقابل حرارت , رطوبت و شستشو با آب 

درصد ميباشد . در  200( 3-9يلوگرمي ) طبق بند ك 2/5رديف ميباشد . ازدياد طول كش لبه جوراب تحت بار  6سانتي متر 

صورت دو ال بودن لبه جوراب بايستي با ماشين يك رو سيلندر بافته شده به طرز مناسبي تا شود و دو لبه كامال بهم دوخته شود . 

 .  پذير نباشددر غير اينصورت لبه جوراب بايستي بنحوي بافته شود كه بيرون آوردن نخ يا كش براحتي امكان

 هااندازه -4-5 

 گيري ميگردد .اندازه 5و  4،  3،  2انواع جورابهاي بچگانه , زنانه و مردانه و طبق جداول  



 

 ( اندازه جورابهاي بچگانه2جدول شماره )

 

 ( اندازه جورابهاي زنانه3جدول شماره )

 

 ( اندازه جورابهاي مردانه4جدول شماره )

 ميليمتر باشد .  5اختالف اندازه بين دو لنگه جوراب نبايستي بيش از 



) اندازه فرانسوي ( در جداول اول ذكر گرديده است جهت تطبيق  459به شماره يادآوري : شماره كفش طبق استاندارد ملي ايران  

 الذكر رجوع شود . اندازه انگليسي متريك به اندازه فرانسوي به استاندارد فوق

درصد نسبت به مقدار اظهار شده  5±وزن هر جفت جوراب بايستي مطابق مقدار اظهار شده باشند . حد رواداري آن  -4-6 

 .  ميباشد

 2وري د ر آب سرد بمدت آبرفتگي ـ تغيير ابعاد در جهت طول كف , طول ساق , عرض كف و عرض ساق پس از غوطه -4-7 

 (. 4-9درصد ميباشد. ) روش آزمون طبق بند  2ساعت حداكثر 

دور ميباشد . ) طبق استاندارد ملي ايران  30000حداقل مقاومت در برابر سايش تا سوراخ شدن در قسمت كف جوراب  -4-8 

 ( 1521بشماره 

 ( 1738ميباشد . ) طبق استاندارد ملي ايران بشماره  3-4دور  15000پرزدهي ـ حداقل درجه پرزدهي جوراب در  -4-9 

 عيوب  -5 

 ( باشد . 3510جورابها بايستي عاري از عيوب بافت ) طبق استاندارد ملي ايران بشماره  -5-1 

در صورتيكه براي اتصال و كف از نخ دوخت استفاده گردد بايستي نخ مصرف شده از استحكام كافي برخوردار باشد . محل  -5-2 

اتصال بايستي فاقد هرگونه پارگي يا دانه دررفتگي باشد . رنگ نخ دوخت مصرفي بايستي با رنگ زمينه هماهنگي رنگي داشته باشد 

 ميباشد (. 2448و  59د ملي ايران بشماره . ) ويژگي نخ دوخت طبق استاندار

و  خوردگياتصاالت ـ محل اتصال پنجه يا پاشنه با كف بايستي يكنواخت و صاف و عاري از هرگونه دانه دررفتگي , قالب -5-3 

 چين خوردگي باشد . 

 ير نباشد . در صورتيكه لبه كشپذابداي لبه جوراب بايستي صاف , يكنواخت بوده و بيرون آوردن نخ و كش براحتي امكان -5-4 

حالت لب برگردان داشته باشد بايستي دو لبه كش بطرز مناسبي تا شده و بهم دوخته شود . بايستي رنگ نخ كش هماهنگي رنگي 

 با رنگ زمينه لبه جوراب داشته باشد . 

رگه بودن ( و آثار سوختگي كنواختي و رگهجورابها بايستي عاري از هرگونه لكه روغن , مواد شيميائي , عيوب رنگرزي ) ناي -5-5 

 باشد . 

 باشد .  5-4و  6-4اختالف وزن و ابعاد دو لنگه نبايستي بيش از حد مجاز ذكر شده در بندهاي  -5-6 

 بسته بندي  -6 

 جورابها بايستي سالم و تميز در بسته بندي قرار گيرد .  -6-1 

 زه باشد . كليه جورابهاي يك بهر هم طرح , هم اندا -6-2 



هر جفت جوراب بايستي در قسمت پنجه , پاشنه و لبه بوسيله بست فلزي و يا نخ دوخت بهم متصل شود و در خط وسط  -6-3 

 تكه سه گوش تا شده باشد بطوريكه بصورت دواليه درآيد . هر جفت جوراب در يك بسته پلي اتيلن يا سلوفان قرار گيرد .

ا در يك جعبه مقوايي با ابعاد مناسب قرار ميگيرد . درب جعبه بايستي توسط نوار چسب , هعدد از اين بسته 6حداقل  -6-4

 چسبانده شود . 

 گذاري نشانه -7 

نشانه گذاري روي يك جفت جوراب بايستي بر روي برچسب كاغذي يا مقوايي در محل مناسبي الصاق گردد و شامل  1-7-

 اطالعات ذيل ميباشد . 

 ع جوراب ) زنانه ـ مردانه ـ بچگانه ( اندازه و نو -7-1-1 

 جنس جوراب ) درصد الياف آكريليك و الياف پلي آميد (  -7-1-2 

 نام و نشاني سازنده يا عالمت تجارتي .  -7-1-3 

 (933دستور العمل شستشو ) طبق استاندارد ملي ايران بشماره  -7-1-4 

 نام كشور سازنده .  -7-1-5 

اتيلن يا سلوفان و يا درون كارتن هاي مقوايي درون كاغذ پليگذاري روي كارتن و يا جعبه ـ تعداد مناسبي از جعبهنشانه -7-2 

 قرار ميگيرد . اطالعات روي كارتن و يا بسته بايستي شامل موارد زير باشد : 

 اندازه و نوع جوراب ) زنانه ـ مردانه ـ بچگانه (  -7-2-1 

 آميد ( راب ) درصد الياف آكريليك و پليجنس جو -7-2-2 

 نام و نشاني سازنده يا عالمت تجارتي .  -7-2-3 

 نام كشور سازنده .  -7-2-4 

 شماره بهر ) پارتي (  -7-2-5 

 شماره سفارش . -7-2-6 

 شماره كارتن .  -7-2-7 

 وزن خالص .  -7-2-8 



 وزن ناخالص .  -7-2-9 

 نشانه چتر ) در مورد صادرات و واردات (  -7-2-10 

 نشانه فلش ) در مورد صادرات و واردات (  -7-2-11 

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد . ) در مورد صادرات و واردات (  -7-2-12 

 مقصد ) در مورد صادرات و واردات (  -7-2-13 

ستي خوانا و ثابت بوده و براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به ها بايها و نشانهيادآوري : تمام نوشته 

 زبان مورد توافق خريدار و فروشنده نوشته شود . 

 برداري نمونه -8  

 برداري نمود . ( نمونه5براي انجام آزمونهاي الزم بايستي از هر بهر كاال طبق جدول شماره ) 

 

برداري را تكرار نمود در صورت مردود مورد با ويژگي استاندارد تطبيق نداشته باشد بايستي نمونه 2جفت آزمونه  10چنانچه از هر  

 نمونه , كاال مردود شناخته ميشود .  2بودن مجدد 

 هاي آزمون روش -9 

( قرار داده و پس از تعادل با محيط آزمون 948جورابها را در شرايط استاندارد ) طبق استاندارد ملي ايران بشماره  -وزن  -9-1 

 گرم توزين نموده و ميانگين وزن ده جفت را محاسبه نمائيد .  0/5يك جفت جوراب با تقريب 

ف كرده , بدون كشش روي سطح صافي قرار دهيد سپس ابعاد جوراب را با دقت يك ابعاد ـ يك لنگه جوراب را با دست صا -9-2 

 گيري نمائيد . ميليمتر اندازه

گيري نمائيد كيلوگرم اندازه 2/5گيري ميزان كشش ـ جهت تعيين ميزان ازدياد طول را نسبت به طول اوليه تحت بار اندازه -9-3 

 . 



را عالمتگذاري  XY,YZ,KL,MNل كف , عرض ساق , عرض كف بترتيب فواصل آبرفتگي ـ در قسمت طول ساق , طو -9-4 

ساعت در آب سرد قرار داده . سپس آنرا خارج كرده  2گيري نمائيد . نمونه را بمدت نموده و با خط كش اين فواصل را بدقت اندازه

تاندارد قرار داده و فواصل بدون فشار دادن روي سطح صافي قرار دهيد تا خشك شود . سپس نمونه را در شرايط اس

XYوYZوKLوMN گيري نمائيد درصد آبرفتگي از فرمول ذيل محاسبه ميشود : را مجددا اندازه 
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